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К О М І С І Я 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

П Р О Т О К О Л  № 7 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

 

01 квітня 2021року                                                                 м. Деражня 

 

Головував: Голова комісії з питань ТЕБ та НС                  Андрій КОВПАК 

Присутні:      члени комісії -  7  чол; 

                      Запрошені – керівники всіх релігійних конфесій, начальник 

залізничної станції Деражня, пасажирські автоперевізники. 

Всього:  15  чол. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

І. Про заходи з запобігання поширенню на території Деражнянської міської 

територіальної громади Хмельницької області гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS -CoV-2. 

(Ковпак А.М., Футорний Р.В., Балігар Є.С., Стрілецький Е.Б., Онуфрійчук В.І., 

Затворніцький М.Г., Боднарчук М.Б). 

   За результатами обговорення комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію щодо заходів та завдань зазначених в Постановах КМУ від 

10.03.2021 року та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211, 

взяти до відома.    

2. Керівникам структурних підрозділів Деражнянської міської ради, 

забезпечити неухильне виконання алгоритму запровадження протиепідемічних 

заходів для запобігання поширенню COVID-19 та алгоритму першочергових дій 

місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Деражнянської міської територіальної громади  Хмельницької області із 

ліквідації можливих ситуацій, пов'язаних з ймовірним та/або підтвердженими 

випадками гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом СОVID-19.                                                                                                          

          2.1. Скасувати або максимально перевести наради та засідання в телефонний 

режим або режим відеоконференції та тимчасово припинити особисті прийоми 

громадян. 



 

         2.2. Запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно 

відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих 

респіраторних захворювань. 

         2.3. Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень. 

         2.4. Максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій. 

         2.5. Запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа 

персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику. 

3. Відділу культури та туризму, відділу інформаційно-технічного 

забезпечення Деражнянської міської ради: 

3.1. Продовжити роботу з керівниками всіх релігійних конфесій (зважити на 

розуміння серйозності проблеми, в населених пунктах громади так і по всій Україні) 

в громаді щодо  дій по проведенню богослужінь, у максимально дистанційний 

варіант та забезпечення виконання Постанов КМУ від 10.03.2021 року та постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211. 

                                               Термін: на період ускладнення ситуації по COVID-19 

3.2. Скасувати проведення масових заходів в закладах що належать до сфери 

управління, провести інформаційну роботу та рекомендувати власникам і 

керівникам кінотеатрів, клубів, музеїв та іншим закладам культури та дозвілля 

припинити роботу на період карантину до подальших особливих розпоряджень.   

                                                Термін на період ускладнення ситуації по COVID-19 

 

4. Головному лікарю КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської 

ради ХО», директору КНП Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської 

ради ХО». 

4.2. Забезпечити проведення посиленого моніторингу стану захворюваності та 

контролю виконання санітарно-епідемічних заходів, допомогу іншим органам 

виконавчої влади в заходах встановлення у хворих на COVID-19 контактних осіб 

(родичів,знайомих які із ними контактували) та своєчасне подання міському голові 

інформації та пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень. 

                                                                                                               Термін - постійно 

4.2. Забезпечувати готовність закладів охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають визначенню випадку захворюванню на 

коронавірус, підтримання необхідного запасу кисню, засобів медичного 

призначення, захисного одягу, засобів захисту органів дихання, профілактичних 

препаратів, дезінфекційних засобів тощо. 

                                                                                                              Термін – постійно 

        4.3. Забезпечити створення обліку наявного резерву медичного персоналу, що 

перебуває поза межами системи охорони здоров'я (зокрема медпрацівників з 

епідеміологічною підготовкою, що змінили місце роботи, працездатних пенсіонерів 

тощо). 

                                                                                                       Термін – постійно 

 

 

 



 

5. Деражнянському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області, Деражнянському сектору поліцейської діяльності №1 

ВП №3 ХРУ ГУ НП в  Хмельницькій області: 

5.1. Провести роботу з керівниками ринків усіх форм власності щодо 

посиленню контролю за виконанням усіх вимог карантину  та забезпечення ними 

резервів дезінфікуючих засобів відповідно до рекомендації ДУ «Хмельницький 

обласний лабораторний центр МОЗ України». 

                                                                                           Термін – постійно 

6. Відділу освіти, молоді та спорту спільно з керівниками закладів 

загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, 

  - Продовжити виконання рішення комісії з питань ТЕБ та НС Деражнянської 

міської ради № 5 від 16.03.2021 року (що стосується освіти).  

                                                    Термін: на період ускладнення ситуації по COVID-19 

7. Деражнянському сектору поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ 

НП в  Хмельницькій області: 

- В період святкування Великодня забезпечити охорону публічного права 

(охорона громадського порядку) на територіях церковних храмів та правил 

дорожнього руху біля них.  

                                                                  Термін: під час святкування. 

8. Перевізникам Деражнянської міської територіальної громади припиняти 

перевезення громадян у міжміському, міському та обласних сполученнях в разі 

порушення громадянами  масочного режиму.   

                                                                                           Термін – постійно 

9. Виконавцям визначених заходів взяти на контроль виконання заходів 

протоколу.  
 

 

 

Голова комісії                                                Андрій КОВПАК 

 

 

Секретар комісії                                            Володимир ПЕТРОВ 
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